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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

 der henviser til den fjerde udgave af Kommissionens europæiske retningslinjer for 
kvalitetssikring i forbindelse med brystkræftscreening og diagnose1,

 der henviser til sin beslutning om bekæmpelse af kræft af 10. april 20082 og om brystkræft 
af 25. oktober 20063,

 der henviser til Rådets henstilling af 2. december 2003 om kræftscreening såvel som 
Rådets konklusioner om reduktion af kræftbyrden af 22. maj 2008,

A. der henviser til, at kræft ifølge Verdenssundhedsorganisationen er en af de vigtigste 
dødsårsager internationalt og udgør ca. 15 % af alle dødsfald i 2004,

B. der henviser til, at de hyppigste kræfttyper er forskellige mellem kvinder og mænd, idet
kvinder hovedsagelig rammes af bryst-, livmoderhals-, livmoder-, æggeleder-, æggestoks-
og vaginalkræft, men også ofte af mavekræft og kolorektal kræft; der ligeledes henviser 
til, at hyppigheden af brystkræft er stigende blandt kvinder i mange europæiske lande, idet 
den også berører yngre kvinder, og 275.000 kvinder får brystkræft i EU hvert år,

C. der henviser til, at ca. 30 % af kræfttilfældene kan forebygges og følgerne kan mindskes 
ved tidlig påvisning og behandling, medens effektiviteten af nationale screening-
programmer for kvinder varierer og afhænger af dækningen af den kvindelige befolkning, 
adgang til mammografi og kvaliteten heraf, behandling og andre faktorer,

D. der henviser til, at hyppigheden af livmoderhalskræft (den næstmest almindelige type 
kræft hos kvinder efter brystkræft) kan forebygges ved en passende behandling som f.eks.
profylaktiske vacciner mod kræftfremkaldende virusser,

1. mener, at der er brug for mere forskning vedrørende forbindelsen mellem kræft og køn 
såvel som specifik, ikke fragmenteret, forskning om indvirkningen af arbejdsmiljøet på 
kræft hos kvinder, herunder forskning i virkningerne af skadelige kemikalier og 
miljøforurening, ernæring, livsstil, genetiske faktorer og alle disses vekselvirkning;

2. mener, at medlemsstaternes fuldstændige gennemførelse af Kommissionens europæiske 
retningslinjer for kvalitetssikring i forbindelse med brystkræftscreening og diagnose er en 
forudsætning for at reducere dødelighedsprocenterne i EU, og understreger, at der stadig 
eksisterer uligheder i kræfthyppighed, dødelighed og overlevelsesrater mellem 
medlemsstaterne; anser det derfor for nødvendigt at udveksle bedste praksis og styrke 
samarbejdet, for så vidt angår nationale strategier for tackling af disse uligheder;

                                               
1 Europæiske retningslinjer for kvalitetssikring i forbindelse med brystkræftscreening og diagnose. Fjerde 
udgave, Europa-Kommissionen, Generaldirektøren for sundhed og forbrugerbeskyttelse, 2006.
2 P6_TA(2008)0121.
3 P6_TA(2006)0449.
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3. udtrykker tilfredshed med Kommissionens forslag om et europæisk partnerskab for 
handling mod kræft for tidsrummet 2009-2013 og forslaget om at reducere kræftbyrden 
ved at indføre en 100 %-befolkningsscreening for kræft, livmoderhalskræft og kolorektal 
kræft senest i 2013 og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre 
retningslinjerne.


